
Mónica Oliveira sobreviveu ao vírus queataca o fígado e hoje está curada, graças à "medicina da felicidade", diz hepatologista Rui Marinho



Mais de três mil doentes de hepatite C
curados. É "a medicina da felicidade"

José Carlos Saldanha no dia em que pediu ao ministro que não o deixasse morrer: tudo mudou desde ai

Em Portugal,
foi necessário
aguardar um
ano para que
se assinasse um
acordo então
considerado
revolucionário - o
Estado português
apenas paga pelos
doentes curados

Saúde
Alexandra Campos

Num ano e meio, dos perto de oito
mil doentes que iniciaram tratamento
com medicamentos inovadores para
a hepatite C em Portugal, mais de três
mil estão oficialmente curados. "É a
medicina da felicidade", sintetiza Rui
Tato Marinho, hepatologista e vice-

presidente da Sociedade Portuguesa
de Gastrenterologia que, desde 1989,
ano em que o vírus foi identificado e

surgiu o teste de diagnóstico, tratou
centenas de doentes, encaminhou
vários para transplante de fígado,
deu muitas más notícias, mas agora
já se habituou à sensação única de

poder dizer: "Está curado."

"Portugal tem neste momento du-
as das melhores coisas do mundo: to-
da a gente tem acesso ao tratamento

[inovador], mesmo sem ter doença
grave, e o transplante de fígado che-

ga a cerca de 250 pessoas por ano",
enfatiza o professor na Faculdade
de Medicina de Lisboa. Entretanto,
há mais medicamentos inovadores
a chegar ao mercado, substâncias

que prometem ser mais eficazes
num período de tempo mais redu-
zido e que em simultâneo são mais
baratas. Algumas poderão mesmo
representar uma esperança para a

estreita faixa de doentes que ainda
não se cura.

Chegar a este novo paradigma
não foi fácil, porém. O vocalista dos

GNR, Rui Reininho, esperou quase
três décadas pelos comprimidos que
se revelaram "milagrosos" e esteve
mesmo para desistir, depois de duas

penosas tentativas para eliminar este
vírus que vai destruindo o fígado e

pode degenerar em cirrose e cancro.

A poucos dias de fazer 60 anos, em
Fevereiro do ano passado, o autor de
Pronúncia do Norte começou a tera-

pia com as substâncias inovadoras do
laboratório que assinou acordo com
o Estado português (Gilead Sciences)
e negativou, como se diz na gíria mé-
dica. No final de 2015 foi declarado
curado.

Tal como o vocalista dos GNR,
são cada vez mais os doentes que
em pouco tempo (12 semanas é o

padrão) conseguem eliminar o temi-
do vírus. Os dados da Autoridade Na-
cional do Medicamento (Infarmed)
são inequívocos: dos 7840 doentes

que tinham iniciado tratamento até
ao início deste mês, 3005 "foram
curados". A taxa de cura é de 96%,
sublinha o Infarmed, que se recusa a
adiantar o montante da despesa com
os novos fármacos.

0 acordo entre o Estado português



e a biofarmacêutica Gilead Sciences
- que comercializa o Solvadi (sofos-
buvir) e o Harvoni (associação en-
tre sofosbuvir e ledispavir) - "não
contempla a divulgação dos preços
praticados", justifica o Infarmed. Os

dados dos doentes incluem não só

os tratamentos efectuados com os
mediáticos comprimidos da Gilead,
mas também com moléculas de ou-
tros laboratórios que foram testadas
em ensaios clínicos e que, por isso

mesmo, não representaram despesa
para o Estado.

Tempos de incerteza
Para a história ficam os tempos de
incerteza, de espera e de ansiedade

que deixaram alguns doentes e médi-
cos à beira de um ataque de nervos.
Em Portugal, foi necessário aguar-
dar um ano (depois de o Infarmed
aprovar o primeiro antivírico de ac-

ção directa a chegar ao mercado, o

sofosbuvir) para que o Ministério da
Saúde e o Infarmed assinassem um
acordo então considerado revolucio-
nário - o Estado português apenas
paga pelos doentes curados. Este
acordo vigora por dois anos, termi-
na em Fevereiro de 2017 e aplica-se
aos medicamentos da Gilead, mas o
actual ministro da Saúde já anunciou

que vai ser renegociado.
O preço inicialmente pedido, 48

mil euros por doente, foi classifica-
do de "completamente imoral" pelo
anterior ministro da Saúde, Paulo
Macedo, e por isso as negociações
foram-se arrastando. O acordo aca-
baria por ser assinado na semana
em que um doente interpelou de
forma emocionada o ministro no
Parlamento, pedindo-lhe que não o
deixasse morrer, e dias depois de ter
sido noticiada a morte de uma mu-
lher que aguardava pelo fármaco.

Agora, os resultados provam uma
taxa de sucesso que ultrapassa os so-
nhos mais optimistas de médicos e de
doentes - que antes do acesso a es-

tes comprimidos eram tratados com

injecções de interferão conjugadas
outras substâncias, como a ribaviri-
na, com muitos efeitos secundários,
alguns tão difíceis de aguentar que
faziam com que vários pacientes de-

sistissem a meio.
Emília Rodrigues, cujo marido foi

diagnosticado com hepatite C após
uma peritonite complicada em 2002,
não se esquece dos terríveis efeitos
secundários dos fármacos usados
no passado. Em 2005, em conjun-
to com um doente, Lourival Neto,
Emília criou uma associação, a SOS

Hepatites, para apoio dos pacientes
que enfrentavam as mesmas "dificul-

dades, dúvidas e solidão".
Novos fármacos disponíveis
Lourival morreu em Dezembro desse

ano com um cancro de fígado e, des-
de essa altura e até aos finais de 2011,
recorda Emília, o tratamento para a
hepatite C consistia na conjugação
de injecções de interferão com riba-
virina. A média de cura oscilava en-
tão entre 50% a 60%, mas os efeitos
adversos eram difíceis de aguentar
para muitos doentes. A depressão
era o mais grave.

Até que, no final de 2011, surgiram
os chamados "inibidores de protéa-
se" que impediam a replicação do
vírus e que, em conjunto com o tra-
tamento anterior, já proporciona-
vam entre 80% a 85% de hipóteses
de cura, mas com efeitos secundários
ainda difíceis de suportar. Mesmo as-

sim, estes fármacos só eram dispo-
nibilizados em Portugal aos doentes
mais graves e com autorizações de

utilização especial dadas caso a caso

pelo Infarmed, recorda a presidente
da SOS Hepatites.

Foi justamente a dificuldade na dis-

ponibilização destes medicamentos

que começou a criar "ansiedade" en-
tre os doentes, lembra Tato Marinho,
que, ainda antes do mediático acor-
do com a empresa norte-americana,
conseguiu, tal como outros colegas,
curar dezenas de pacientes tratados
em ensaios clínicos com moléculas
desenvolvidas por vários laborató-
rios. Actualmente, aliás, são várias
as empresas farmacêuticas a com-
petir com a Gilead Sciences - pelo
menos mais quatro, como a AbbVie,
a Bristol-Myers Squibb, a Janssen e a

Merck, enumera.
13 mil doentes inscritos
Ainda recentemente, em Maio, os

cerca de mil doentes renais com he-

patite C e co-infectados com VIH -
que não respondiam ao tratamento-
padrão - passaram a ter acesso facili-
tado a uma combinação de fármacos
da Abbvie e o Infarmed assinou um
contrato com este laboratório que
"envolve os medicamentos Exviera e

Viekirax". O pagamento passou a ser
feito então através de uma linha de
financiamento própria, à semelhan-

ça do que acontece com os fármacos
da Gilead.

Agora, e se a taxa de cura dos do-
entes se mantiver a este ritmo, é de

prever que no início do próximo ano

já estejam livres da infecção mais de
metade dos pacientes inicialmente
inscritos nos hospitais públicos - cer-

ca de 13 mil. O desafio actual é o de
fazer com que pessoas que estão in-
fectadas sem o saberem - a hepatite
C é uma doença silenciosa, sem sin-
tomas ao longo de muitos anos - se
submetam a testes de diagnóstico.

De resto, ninguém consegue preci-
sar quantas pessoas estarão infecta-
das em Portugal e as estimativas são

muito díspares, oscilando entre 50
mil, 100 mil e mesmo 150 mil pessoas
no país. "O esforço tem de continuar,

porque ainda existem muitos doen-
tes por diagnosticar e tratar", assina-
la Armando Carvalho, do Núcleo de
Estudo das Doenças do Fígado, da
Sociedade Portuguesa de Medicina
Interna.

Satisfeita com os resultados que
mostram que Portugal caminha "em

direcção ao objectivo de eliminar a

hepatite C como problema de saúde

pública", Raquel Chantre, relações
públicas da Gilead Sciences Portugal,
não se pronuncia sobre a renegocia-
ção do acordo nem comenta o preço
dos fãrmacos. Prefere recordar a esti-
mativa feita pelo Infarmed ainda em
2015 e que apontava para uma pou-
pança que "poderia chegar a 412,6
milhões de euros", por se evitarem
as complicações da hepatite C nos
doentes curados, nomeadamente
em transplantes hepáticos e cancro
de fígado.



"Antes, um terço dos doentes
deixava de trabalhar"

Entrevista
Alexandra Campos

Rui Tato Marinho, vice-presidente
da Sociedade Portuguesa de

Gastrenterologia e médico
no Hospital de Santa maria
(Lisboa), admite que o preço dos
medicamentos é caro, mas lembra

que os novos fármacos salvam
vidas.

Quando ouviu falar do vírus
pela primeira vez?
Em 1974, num artigo publicado na
revista Lancet, um autor escreve

que deve haver um vírus que não
é nem A nem B, deve ser C. Só que
isto não pega, como em muitas
coisas da medicina. Passou então
a ser denominado "não-A não-B".
Mas a história do tratamento já
tem 30 anos, fazíamos injecções
com interferão e a percentagem de
cura era de 6%. Até 1989 não havia
teste. Foi uma revolução quando se

descobriu o vírus e o teste.

Quantos doentes existem em
Portugal?
Neste momento só há dois

países com estatísticas fiáveis, os

EUA e França. Para Portugal há
estudos que apontam para 1% da

população. Mas apenas temos
dados concretos na população
de toxicodependentes. Nos cerca
de 30 mil em seguimento, dos

que consomem por via injectável,
81% estarão infectados, segundo
o SICAD. Há anos, foi criada uma
comissão de acompanhamento no
Infarmed, fizeram-se inquéritos
nos hospitais que tratavam doentes
e foi então que surgiu o tal número
dos 13 mil [pacientes].
Foi um processo longo, a
negociação para a introdução
da inovação terapêutica?
Durante dois ou três anos houve
uma geração intermédia de
medicamentos que não foram
aprovados, o que gerou uma certa
ansiedade por parte dos doentes.
Mas isso passou. É importante
dizer que Portugal, neste

momento, tem duas das melhores
coisas do mundo: o transplante

de fígado, que chega para aí a 250

pessoas por ano, e o acesso de toda
a gente ao tratamento, mesmo que
não tenha doença grave.
Mas não acontece o mesmo
noutros países?
Não. Os espanhóis, por exemplo,
de uma maneira geral, só têm
para os casos mais graves e para as

mulheres grávidas.
Estes fármacos foram
revolucionários?
Sim, foram revolucionários. A
Gilead tomou a dianteira, mas

agora há vários, da BMS, da
AbbVie, da Janssen, da MSD,
os preços vão baixando. Neste
momento há cinco [laboratórios]
com fármacos comercializados.
Antes, a combinação de uma
injecção de interferão por semana,
que se prolongava por um ano,
um ano e meio, provocava efeitos
secundários, como cansaço,
irritabilidade, anemia, alterações
da tiróide, depressão, queda de
cabelo. Um terço dos doentes

[mais graves] deixava de trabalhar.

Alguns comparavam o tratamento
a quimioterapia.
Chegou a curar doentes

tratados em ensaios clínicos?
Sim, a primeira vez que ouvi
falar em comprimidos para tratar
hepatite C foi em 2010, quando
veio cá um americano da Abbvie.
Ele perguntou se acreditávamos

que fosse possível curar a hepatite
C sem interferão. Se você vem cá
do outro lado do Atlântico falar
com portuguesitos, é porque
sim, respondi. Os ensaios clínicos
foram entretanto aparecendo.
Em 2013, também foi um murro
no estômago, começámos a fazer
os comprimidos sem interferão.
Tive os primeiros resultados uma
semana ou 15 dias depois, andava
embasbacado pelos corredores do

hospital, os doentes estavam com

cargas víricas baixíssimas ou nulas.
Até se dizia então: isto é igual à
banha da cobra, cura tudo, não
tem efeitos secundários, apesar de
ser um bocadinho mais caro.
Por que é que os preços variam

consoante os países?
Os países andam a velocidades
diferentes. A Suíça tem uma
estratégia, está fora da União

Europeia, e aprovou logo. A
Alemanha quase não discute o

preço, tem os seguros. Nos EUA,
andava na altura toda a gente
muito feliz, porque estavam a curar
os doentes e era muito pior para
os seguros se tivessem de pagar
mortes. Porque isto salva vidas.
Houve muitas pessoas
que morreram enquanto
esperavam?
Não, não vou dizer isso. Prefiro
ser positivo e olhar para o futuro.
Agora, estou a fazer ensaios com
medicamentos ainda sem nome.
Quanto mais se tem, mais se

quer. Gostávamos de encurtar o

tempo de tratamento para oito

semanas, tratar também pessoas
já com doença muito avançada.
Estudos internacionais indicam

que 20% dos doentes a aguardar
por transplante saem da lista de

espera, porque melhoram. Esta
história é um bocado parecida com
a da vacina da hepatite B. Quando
apareceu, em 1986, o Estado dizia

que era muito cara, que devia ser
só para grupos de risco. É como
os telemóveis: no princípio são

muito caros. Todo o negócio deste
mundo capitalista é assim.



"Esta história é
um bocado como
os telemóveis:
no princípio são
muito caros. Todo
o negócio deste
mundo capitalista
é assim"

"O esforço tem de
continuar porque
ainda existem
muitos doentes
por diagnosticar"
Armando Carvalho, médico

Rui, Graça e Mõnica: três historias de doentes que escaparam ã morte

"Tratamento
salvou-me a

vida, foi a minha
prenda dos
60 anos"

Habituado

a viver com o
vírus da hepatite C ainda
antes de a infecção ter
sido baptizada com o

nome definitivo ("chamava-se
então hepatite não-A, não-B",
lembra), o vocalista dos GNR,
Rui Reininho, assume que
esteve bem perto de ser mais
uma das vítimas mortais da
doença. Ao longo de 26 anos,
foi aprendendo a viver com o

vírus, obrigou-se a uma vida
mais cuidada, até ao momento
em que os médicos o avisaram
de que estava quase no limite,
na fronteira entre a vida e a

morte.
Em 2014, Rui Reininho nem
sequer estava na lista de
espera para transplante de
fígado em Portugal, apesar de
ter pensado nessa hipótese,
seguindo o exemplo do que
tinha feito anos antes Zé Pedro,
dos Xutos & Pontapés, que
se curou sem necessidade
dos novos medicamentos. O
autor de Pronúncia do Norte
estava a aguardar, tal como os
outros doentes, pela aprovação
e disponibilização dos novos
antivíricos, e sublinha que o

homem que, no Parlamento,
pediu ao ex-ministro Paulo
Macedo para não o deixar morrer
"foi bastante corajoso".
As novas substâncias chegaram
assim para Reininho, que viu

amigos e conhecidos a não
resistir ao vírus enquanto
esperavam, precisamente "na
altura certa". Faltavam alguns
dias para completar 60 anos. "Foi

a minha prenda", brinca.
Começou a tomar os

comprimidos em 9 de Fevereiro
de 2015 (ele faz anos a 28 desse
mês) e, na primeira análise, em
Março, já tinha "negativado".

Para quem tinha ponderado
antes a hipótese de fazer um
transplante de fígado e chegado
a equacionar a possibilidade
de ir à índia comprar os
medicamentos inovadores, ficar
sem sinais do vírus em apenas
de um mês representou "algo
de extraordinário". "Salvou-me
a vida", remata o vocalista dos

GNR, que, no final de 2015, foi
dado como curado.
"Durante anos não tive
manifestações da doença, daí
o perigo. Um infectado é como
uma bomba-relógio. Depois,

Rui Reininho, 61 anos,
vocalista dos GNR,
conviveu 26 anos com
o vírus da hepatite C



tentei tratar-me. Negativizei por
duas vezes, só que, passados
meses, o vírus reapareceu."
Reininho experimentou na pele
a dureza do tratamento com
interferão. "Era violentíssimo",
com injecções três vezes por
semana, associado à ribavirina
e outras variantes, durante
um processo que durava "um
ano e três meses". Sentia-se
"permanentemente arrasado".
Em 2014, admite, ficou
"desmoralizado" e pensou
desistir. "Estava à espera há

um ano." Nessa altura via o
futuro a desintegrar-se. Estava,
sintomaticamente, a compor o
álbum Caixa Negra — era essa a

cor com que via o mundo. "Eu

estava num limbo, reequacionei
muita coisa. O disco sai numa
altura em que me sentia 'vai, não

vai'", descreve. "Mas também

pensava: já vivi 60 anos, não me
arrependo de quase nada a não
ser da qualidade dos bagaços",
ironiza.
Agora oficialmente curado, o
lema do vocalista dos GNR é
"nada de começar a estragar o

fígado, de beber champanhe,
acabou-se o bacalhau
assado e os rojões". Cortou
completamente com o cloreto
de sódio, com fritos, com carnes,
tornou-se quase vegetariano. A
dieta resultou. Se antes sentia
"imensas dificuldades a nível

orgânico", agora consegue
aguentar espectáculos "de hora
e meia a duas horas com outra
energia". Os valores do fígado
voltaram aos dos anos 1970. Ora,
acontecer isto a alguém que tem
61 anos é fenomenal, até porque
"os artistas não têm outras fontes
de rendimento", enfatiza.
A um ano de completar 40 anos
de actividade, o vocalista afirma-
se assim muito responsável e
sabe que, apesar de considerado
curado, tem que continuar com
a vigilância e a cuidar de si. Até

porque está a usufruir de uma
espécie de segunda vida. "Agora
tenho que ter muito cuidado a

atravessara rua."

Nas

centenas de vezes em
que teve de se deslocar
ao Hospital de S. João,
no Porto, Graça Palhares

recusou sempre a companhia
dos seus filhos. Mesmo nos dias
em que lhe custava pôr um pé à

frente do outro, fez questão de
conduzir sozinha. "Foram uma
única vez, mas depois eu não os
consegui ter lá dentro comigo.
Eles ainda se comoviam mais do

que eu e eu não podia deixar-me
arrastar com eles", recorda.

Professora reformada, Graça
Palhares, hoje com 63 anos
e direito a uma esperança
de vida como mandam as
estatísticas, resistiu sempre à

autocomiseração. "Sentia que
se parasse seria pior. Nunca
parei. Às vezes tinha dificuldade
em levantar-me, mas metia-me
no carro mesmo assim. E fiz

questão de nunca me deixar
ficar na cama. Sou Carneiro,
teimosa."

Era mãe sozinha de três filhos
quando se descobriu portadora
do vírus da hepatite C. "Cheguei
lá por uma questão estética, em
2009. Eu tinha anemia, estava
sempre doente, cansada, mas
não sabia o que era. Até que
um dia, na minha ginecologista,
disse: 'Ó doutora, nunca tive

barriga e agora é isto, não gosto
nada.' Ela assustou-se e mandou-
me fazer análises que deram
positivo para hepatite C."

Mas isso foi depois, quando
já havia nome para a doença.
Antes, grávida da filha mais
nova, em 1980, recebeu cinco
transfusões de sangue, por
causa da anemia. Uns anos
mais tarde, estranhou tanto
cansaço nas pernas, inchadas
e com manchas. "Fiz análises e
detectaram-me hepatite não A

e não ES. Ainda não conheciam
a C. E a médica de família disse:

'Pronto, esteve em contacto
com o vírus numa dessas
transfusões e ficou imunizada.'"

Quando, aos 58 anos, lhe

apontaram finalmente a

hepatite C, começou a ser

acompanhada no S. João, onde
começou em 2011 o tratamento
com interferão e ribavirina. "O
cabelo caiu, claro, mas isso
arreliava-me pouco. Era um mal
menor, porque eu estava em
risco de me caírem os dentes,
de perder a tiróide e de ficar

cega, porque tenho glaucoma.
Aguentei três meses. Num dia

cheguei ao hospital e quase não
me segurava de pé. A médica
olhou para mim e, mesmo antes
de fazer análises, mandou-me
parar imediatamente com o
tratamento."

Nos seis meses que se

"Dizem que o
coração não dói,
mas o meu
d o ia -me"

Graça Palhares, 63 anos,
professora reformada,
recusou render-se
ao cansaço



seguiram, Graça já não estava
sob medicação mas continuava
com os sintomas. E com o
vírus, claro. "Foi então que
começámos a ouvir falar
dos novos tratamentos. Mas
o ministro não dava ordens
para tratar os doentes e nós
vivíamos num medo tremendo,
porque havia gente a morrer e
eu já tinha cirrose." Enquanto
José Carlos Saldanha pedia no
Parlamento a Paulo Macedo que
não o deixasse morrer, Graça
escrevia cartas ao ministro
e ao Infarmed. "Cheguei a

pedir-lhes que me dessem os
medicamentos que eu pagava.
Cheguei a ponderar vender o
meu apartamento."

Não foi preciso. Em Março

de 2015, iniciou o tratamento
no S. João e, um mês depois,
já tinha "negativado". Bastou
um ano para ser dada como
curada. "Quase saltei para o
colo do médico, senti uma
alegria tão grande, tão grande,
que ninguém faz ideia." O
médico é o hepatologista
António Sarmento e Graça
hoje ri-se quando se lembra
da vez em que lhe ligou para
o telemóvel aflita porque lhe
doía o coração. "Dizem que o

coração não dói, mas o meu
doía-me. Disse-lhe que ia parar
com a medicação porque sentia

que ia morrer. Ele fez a diferença
toda, porque, com toda a calma,
disse-me: 'Vai continuar com
a medicação mas vai fazer um

electrocardiograma para ver
que não é nada.' Lá fiz e, claro,
era tudo ansiedade. Tenho-lhe
um enorme respeito porque,
está a ver, ele era chefe daquele
serviço todo e vinha buscar os
doentes à sala de espera, com
uma humildade."

Tanto que Graça já sente
saudades. "Criam-se laços
muito fortes. Agora só vou lá de
seis em seis meses por causa
da cirrose. Em Setembro terei
de fazer uma endoscopia, para
ver se tenho varizes esofágicas."
Independentemente do que vier
a seguir. Graça diz que começou
a ver a vida de outra maneira.
"Sou muito agradecida, sinto-
me abençoada, é um alívio
enoooorme", descreve.

"Querida, faz
as malas porque
estás quase
a partir"

Mónica

Oliveira costumava
dizer que não tinha tempo
pa ra esta r doente até q ue,
aos 42 anos, se sentiu

empurrada de um precipício.
"Tinha descoberto há pouco
que era portadora de hepatite
Ce, ao fim de quatro meses de
tratamento, a médica virou-se

para mim e muito calmamente
disse: 'No seu caso não há nada
a fazer, a senhora já sabia que o
tratamento não funciona com
toda a gente, vá a casa buscar
os medicamentos que são muito
caros e entregue-os na farmácia
do hospital.' Assim, como quem
diz: 'Querida, faz as malas porque
estás quase a partir.' Eu, que
tenho medo de alturas, senti que
me estavam a empurrar de um

precipício e que só tinha algum
tempo até chegar lá abaixo e
morrer."

Passaram-se dez anos. Mónica
não só não morreu como está
curada da doença. Graças
ao sofosbuvir, mas também

graças àquele que hoje aponta
como "o homem da sua vida", o

hepatologista Fernando Ramalho,

do Hospital de Santa Maria, em
Lisboa. "Tinha-o ouvido numa
entrevista na RTPI e, quando
entrei no consultório dele, a

primeira coisa que me disse foi:
'Ainda bem que está aqui porque
podia ter morrido.' Percebi depois
que o tratamento que tinha feito
durante quatro meses no Hospital
do Barreiro não tinha feito mais
do que aumentar-me a carga virai,
de 60 mil vírus por litro de sangue
para 120 milhões. No fundo,
foram quatro meses a 'alimentar o
bichinho'."

Estávamos em 2006. Numa
altura, portanto, em que a

terapêutica clássica para o vírus
consistia numa injecção de
interferão uma vez por semana e
na toma diária de comprimidos
de ribavirina, durante seis a
12 meses. "O cansaço que
sentia era tal que queria andar
e já não conseguia. Os efeitos
secundários eram idênticos
aos da quimioterapia. Caiu-
me o cabelo e tudo", recorda.
Se a médica que a atendeu no
Hospital do Barreiro lhe tivesse
feito o estudo genético, teria
percebido que Mónica tem uma
mutação genética que torna
o seu organismo resistente à

quimioterapia.
No Hospital de Santa Maria,

esse estudo foi das primeiras
coisas a serem feitas. "O doutor

Fernando Ramalho avisou-me
logo que os tratamentos não
iam curar-me. Mas a ideia era
diminuir a carga virai para que
o fígado aguentasse o maior
número de meses e de anos, até
que novos tratamentos fossem
desenvolvidos. Ele era informado,
tinha recebido formação nos EUA,
sabia que isso era possível."

Mónica andou assim vários
anos a adiar a sua sentença de
morte. "Não foi fácil. A minha
filha tinha 12 anos e passou
a adolescência a ver a mãe
doente, sempre deitada no sofá,
o dinheiro a faltar." O emprego
como educadora de infância
ficou em águas de bacalhau
enquanto a doença fazia o
seu caminho. O marido ficara
entretanto desempregado. Para

piorar o cenário, tinha ainda a

cargo duas enteadas, uma das
quais grávida de sete meses e
que tinha sido abandonada pelo
pai da criança.

"A minha sorte é que,
como nunca tinha tido
comportamentos de risco, ou
seja, nunca gostei de fumar
nem de beber, o fígado levou
mais tempo a ser agredido pelo
vírus. E houve outra coisa que
me ajudou: nunca me senti
discriminada, nunca vi um olhar
de reprimenda, nem mesmo por
trabalhar com crianças."



O ponto de viragem
aconteceu em Dezembro de
2015. "Foi quando me disseram:
'Está curada.' Tinha iniciado o
tratamento em Junho desse ano
e fi-lo durante três meses, mas,
ao fim de duas semanas, já tinha
o vírus indetectável."

O tratamento provocava-
lhe cansaço, mas nada a que
não estivesse habituada.
"Comparativamente com os
tratamentos anteriores, que
foram mesmo maus, este quase
não teve efeitos secundários, a

não ser o cansaço. Houve uma
altura em que me esquecia das

coisas, até achei que estava com
Alzheimer, mas já estava tão
habituada a sentir-me mal que
desvalorizava as coisas. Depois,
descobri que estava com falta
de zinco. E agora também estou
a fazer ferro injectável."

Nada que se compare com
uma sentença de morte a prazo.
"O homem da minha vida, que
como disse não é o meu pai
nem o meu marido, é o doutor
Fernando Ramalho. Agora,
quando me vê, diz-me: 'Você vai

morrer mas é de velha.'"

Renegociado
acordo com
laboratório
Alexandra Campos
O preço dos medicamentos da Gi-
lead Sciences desencadeou uma
enorme controvérsia. Nos EUA, o
sofosbuvir até ficou conhecido como
o "comprimido dos mil dólares" (era
quanto custava então cada cápsu-
la) e chegou a ser classificado por
um economista como a terapêuti-
ca que estava "a levar a América à

falência".
Sigiloso, o preço acordado variou

de país para país, oscilando entre os

mais de 80 mil dólares nos EUA e
cerca de 800 euros no Egipto, o país
com a maior prevalência de hepatite
C em todo o mundo.

Em Portugal, o custo acordado
terá sido da ordem dos 20 mil eu-
ros por doente, por um tratamento-
padrão de 12 semanas (há pacientes
que necessitam de mais tempo). Mas
a Autoridade Nacional do Medica-
mento (Infarmed) continua a recu-
sar-se a adiantar valores.

0 preço já foi considerado eleva-
do, quando se contabilizam os cus-

tos de produção, que investigadores
ingleses calcularam oscilar entre 60
a 120 euros. Somando já os custos
da investigação e os do marketing,
deveria rondar os 300 euros, segun-
do outras contas de especialistas es-

panhóis.
O certo é que, apesar de não ter

sido dos primeiros a aprovar o tra-
tamento, Portugal é hoje um dos

países em que o acesso aos fárma-
cos inovadores é mais generalizado.
"Portugal tem um acesso à terapêu-
tica sem paralelo na Europa, com
o custo integralmente suportado
pelo Estado", sublinha Armando
Carvalho, do Núcleo de Estudos de

Doenças do Fígado da Sociedade
Portuguesa de Medicina Interna.

0 que se sabe é que, em 2015, fo-
ram gastos 40 milhões de euros com
o tratamento da hepatite C e, para
este ano, está prevista uma despesa
que ronda os 85 milhões de euros.
Em Março, o actual ministro da Saú-
de adiantou que o acordo seria re-

negociado, mas nem a tutela nem a
farmacêutica adiantam detalhes. O

segredo é a alma do negócio.

Mónica Oliveira, 52 anos,
educadora de infância: o
médico diz-lhe agora que
vai morrer, mas de velhice

130
Um total de 130 a 150 milhões
de pessoas serão portadoras
crónicas de hepatite C a nível
mundial. Em Portugal, haverá
entre 50 mil e 100 mil infectados

7840
doentes estavam em tratamento
em Portugal até 1 de Julho.
Ao todo foram já curadas 3005
pessoas, sendo a taxa de cura
de 96%

20
mil euros será o preço acordado
com a farmacêutica Gilead para
tratar cada doente no país. O
Infarmed continua a recusar-se
a adiantar os valores do acordo

45%
Entre 15% e 45% das pessoas
infectadas livram-se do vírus
sem qualquer tratamento. Nos
outros casos, a infecção evoluirá
para a forma crónica da doença


